
Bli kvitt fukt,
mugg og lukt!

Importør i Norge:

www.avfukter.no

Stillegående og elegant avfukter med
lekkert design, enkel i bruk, og tørker
opp til 14 liter pr døgn

AVFUKTER

Tørker opp til 190m2

Tørke-klær funksjon

Fjerner kjellerlukt

God filterfunksjon

Stillegående



Vi tar forbehold om trykkfeil og modellendringer.

Fukt og råte i bygg innebærer uønsket mikrobiologisk
aktivitet som kan utsette oss for uheldig eksponering
av midd, insekter, muggsopp og bakterier.

Visste du at en gjennomsnittelig familie skaper over
10 liter fuktighet hver dag? Dette skader ikke bare
hjemmet ditt, men kanskje også helsen til deg
og dine.

Undersøkelser har vist at så mye som 75% av
alle boliger i Norge kan ha problemer med fukt.
Dette utgjør ca 1,2 millioner boliger.

MJ-E14CG er en avfukter med slankt og pent design
som er laget for å forebygge disse problemene på en
enkel og effektiv måte. Modellen har lav lyd
(37dB(A)), høy kapasitet (14 liter pr døgn) og
luftrensingsfilter.

MJ-E14CG vil være en liten revolusjon for ditt
innemiljø. 

Fakta om fukt

Bruk av dusj, badekar og
vaskeservant produserer vanndamp
på badet. MJ-E14CG tar lett unna
denne fuktigheten og forhindrer
dermed dannelse av fuktskader
og råteangrep på badet. Hvis man
henger opp klær, tørker sko eller
lignende, vil selvfølgelig disse nyte
godt av avfukterens tørkefunksjoner.

Badet
Avfukteren MJ-E14CG har tørke-
funksjon for klær. Maskinen er
skånsom mot tøyet og bruker
mye mindre strøm enn en
tørketrommel. Nå kan du også
tørke ull, silke og andre stoffer
uten bekymring. 2 kg klær med
1 liter vann er unnagjort
på 80 minutter.

Vaskerommet
Med MJ-E14CG kan du nå få
utnyttet alle rom i din kjeller.
Lukt, fukt og mugg blir tatt
hånd om på en enkel og
effektiv måte. Det slanke
og pene designet gjør
luftavfukteren enkel
å plassere.

Kjelleren
Ved å velge mugg-
funksjonen, kan man ha
luftavfukteren på hytta for å motvirke
muggangrep. MJ-E14CG vil da avfukte
i 2-4 timer pr døgn for å beskytte hytta
mot råte og mugg. Ved å koble
drenering mot sluk kan avfukteren
jobbe hele året igjennom.
Alt strømforbruk vil bli tilført rommet
som varme. Enklere blir det ikke.

Hytta

MJ-E14CG har en garanti på 5 år mot alle
produksjonsfeil og en forventet levetid
på over 12 år ved vanlig bruk.

Garanti

Perfekt til Hus   Leilighet   Hytte   Båt   Bil   Campingvogn   - og er i tillegg utmerket for å tørke klær!

Produktdata

Produktbeyegnelse                                              MJ-E14CG

Avfuktningskapasitet                                            14 (liter pr døgn)

Avfuktingsområde ved åpen planløsning            Opp til 190m2

Tørkekapasitet                                                     80 minutter på 2 kg klær, 1 liter vann, 9m2

Lydnivå                                                                37-41 dB(A)

Funksjonsnivå                                                     Auto / Høy / Lav / Lavtemperatur / Luftrensing
                                                                            og sopp-/muggvakt

Autodrift                                                               JA, man kan velge mellom 70 til 50%
                                                                            relativ luftfuktighet

Vekt                                                                      11,7 kg

Luftutkast                                                             Kan stilles i 3 forskjellige vinkler pluss autosving

Vannbeholder                                                      3,8 liter

Tørke-klær funksjon                                            

Visning av rommets luftfuktighet                        

Alarm for høy luftfuktighet når avslått                 

Muggvakt                                                             

Luftrensingsfunksjon                                           

Timerfunksjon                                                     (trinnløst tidsintervall i 1-9 timer)

Mulighet for drenering til sluk                             (ved bruk av dreneringsslange)

Pris

Avfukter: 4200 kr
Dreneringsslange: 180 kr

Avfukter kan kjøpes ved å ringe      02650 eller på www.avfukter.no

Tilleggsutstyr


